
1.  Compreendo que para que este Contrato seja válido, 
devo ter idade legal para estabelecer um contrato e para 
contrair obrigações válidas.

2.  Como Cliente Preferido apenas poderei adquirir produtos 
para consumo pessoal.

3.  Compreendo que não tenho o direito de patrocinar
  outras pessoas para me tornar Distribuidor Independente. 

Não tenho autorização para vender produtos ou promover 
a venda de produtos da NSE Products Inc. e deste modo 
não tenho direito a receber comissões.

4.  Os produtos devolvidos dentro do prazo de 90 dias  
após a entrega serão completamente reembolsados, desde 
que a embalagem dos produtos devolvidos se encontre 
intacta. Compreendo que são aplicáveis as seguintes  
condições:

	 •	 	Devo	informar	o	meu	escritório	local	Nu	Skin	no	prazo	
de 90 dias após a data de compra

	 •	 Devo	obter	um	número	RMA	do	meu	escritório		
	 	 local	Nu	Skin	e	fornecer-lhes	o	recibo	
	 •	 Devo	devolver	os	produtos	ao	meu	escritório		
	 	 local	Nu	Skin	às	minhas	custas.

5.  Compreendo que a Companhia reserva o direito 
de	ajustar	ou	alterar	as	condições	deste	contrato.	A	
comunicação de tais ajustes ou alterações será publicada 
pelo menos 30 dias antes da sua entrada em vigor.

6.  Compreendo que este contrato será rescindido  
automaticamente no caso de não ter efectuado quaisquer 
compras durante um período de 12 meses. Poderei mudar 
de Patrocinador a qualquer altura, a menos que possua 
uma	encomenda	ADR	(Recompensas	por	Entrega	
Automática),	em	cujo	caso	deverei	terminar	o	contrato	
actual	e	aguardar	seis	(6)	meses	antes	de	me	registar	com	
um novo Patrocinador.

7.  Compreendo que este Contrato terá uma duração 
indefinida, a menos que seja cancelado por mim, por 
escrito.	A	Companhia	rescindirá	o	Contrato	dentro	do	
prazo de 30 dias após ter recebido a minha notificação

8.	 	Compreendo	que	se	desejar	tornar-me	Distribuidor	
Independente,	deverei	candidatar-me	apresentando	
os detalhes relevantes relativos a Distribuidores 
Independentes no formulário de Contrato de Distribuidor 
Independente. Para me inscrever como Distribuidor 
Independente com um Patrocinador diferente, deverei 
terminar o meu Contrato de Cliente Preferido e observar 
um	período	deespera	de	seis	(6)	meses,	durante	o	qual	
não poderei efectuar compras ou outras actividades 
relacionadas com a função de Distribuidor Independente.

9.  Compreendo e concordo que os dados pessoais 
especificados neste contrato bem como os dados 
pessoais recolhidos para a elaboração deste contrato 
são necessários para a companhia operar e coordenar a 
rede	de	distribuição	Nu	Skin	Enterprises	e	exercer	as	suas	
obrigações no âmbito deste contrato. Os dados recolhidos 
são	utilizados	pelos	departamentos	internos	e	externos	
da companhia encarregados das operações de gestão 
da rede de distribuição. Os dados serão transferidos 
para	o	exterior	da	Área	Económica	Europeia	para	serem	
processados pela companhia. Compreendo que poderei 
ter acesso aos meus próprios dados pessoais e poderei 
corrigi-los	no	caso	de	se	encontrarem	incorrectos.	

10.	 	Compreendo	que	a	Nu	Skin	consegue	fazer	entregas	
na maior parte das cidades e áreas residenciais mais 
importantes	nos	países	onde	exerce	actividade.
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www.nuskineurope.com

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA CLIENTES PREFERIDOS


